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A DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK
BEMUTATÁSA
Az Egészségügyi Kar a Debreceni Egyetem oktatási és kutatási szervezeti egysége. Karunk része
annak az egyetemnek, amely az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező, legelismertebb
felsőoktatási intézménye, amely számos karával és doktori iskolájával sokrétű képzési és kutatási
lehetőséget biztosít hallgatói számára. A Kar létrejöttének célja, hogy az Észak-alföldi régióban segítsen
megoldani az egészségügy és a szociálpolitika szakmai, gazdasági megújításának és átszervezésének
feladatait; csökkentse a szakemberellátás gondjait; lehetőséget adjon a középiskolát végzett fiataloknak a
továbbtanulásra; járuljon hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez olyan formában, hogy a régió
számára szükséges szakemberek képzését vállalja.
Az intézmény 1990-ben, a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) Egészségügyi
Főiskolájaként jött létre nyíregyházi központtal, majd gyulai és debreceni kihelyezett tagozattal. A
főiskola nyíregyházi megalapítását egy széles régiós társadalmi és munkaerő-piaci igény határozta meg.
A képzés általános szociális munkás és védőnő szakon indult. 1991-ben egészségügyi ügyvitelszervező
szakkal bővült a paletta, majd 1993-1994-ben a diplomás ápoló szakkal. Az orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitikus szak 1997-ben, a mentőtiszt-képzés 1998-ban, majd a gyógytornász szak 1999ben indult. A hallgatók gyakorlati képzésében való együttműködésről a főiskola megállapodást kötött a
Jósa András Megyei Oktató Kórházzal. 2000. január 1-én létrejött a Debreceni Egyetem, az ország más
integrált felsőoktatási intézményeihez hasonlóan, addig önállóan működő intézmények
(újra)egyesítésével és jogutódlásával. A kar az ekkor megalakult Debreceni Egyetem Orvos-és
Egészségtudományi Centrumához csatlakozott. Az integrációs folyamat és a MAB-előírások változása
következtében a gyulai képzést átadtuk a Békéscsabai Főiskolának. Az 1990-es évek közepén létrejött
miskolci kihelyezett tagozatot a Miskolci Egyetem vette át és működteti tovább. A kar elnevezése 2007.
szeptember 1-től Egészségügyi Főiskolai Karról Egészségügyi Karra módosult. A 2008-as tanévben
indult el egészségügyi szociális munkás mesterképzés.
2009-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság a kar benyújtott két mesterképzését és egy
alapképzés újabb szakirányát akkreditálta. Így a képzés az ápolás mesterképzéssel, a nyolc külföldi
intézménnyel közösen megvalósuló és az Európai Unió pályázati támogatását bíró SOWOSEC
(Szociális munka és szociális gazdaság) MA képzéssel, valamint az egészségügyi szervező BSc
egészségügyi turizmus-szervező szakiránnyal bővült.
A karon 2005-től Szociális Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ működik, mely
szociális szakvizsgáztatást, szakképzéseket, továbbképzéseket szervez. A Kari Tanács 2009. márciusi
határozatában létrehozta a Regionális Egészségügyi Továbbképző Központot.
Az Egészségügyi Kar hallgatói létszámát tekintve a Debreceni Egyetem egyik jelentős kara,
amely kiváló oktatási és tudományos háttérrel, több mint húsz országra kiterjedő, széles körű nemzetközi
kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A Bologna Nyilatkozatban megfogalmazottaknak megfelelően
karunkon is átalakításra került a hagyományos kredit rendszerű képzés többciklusú képzéssé.
Jelenleg közel kétezer hallgató tanul felsőoktatási szakképzésen, négy alapszakon, három
mesterszakon, azok számos szakirányán és specializációján. Az alapszakok közül az ápolás és
H-4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. * Tel: +36 42 598-235 Fax: +36 42 408-656 * dekan@foh.unideb.hu
http://www.de-efk.hu

DEBRECENI EGYETEM
E GÉSZSÉGÜGYI K AR
D ÉKÁN

betegellátás alapszak (ápoló, mentőtiszt, szülésznő szakirány), egészségügyi gondozás és prevenció
alapszak (védőnő szakirány), egészségügyi szervező alapszak (egészségbiztosítás, egészségügyi
ügyvitelszervező, egészségturizmus szervező specializáció) az egészségtudományok területén, a
szociális munka alapszak a társadalomtudományok területén képez szakembereket. Az alap- és
mesterképzés mellett karunkon szakirányú továbbképzéseket is szervezünk. Ilyenek például az
egészségügyi rehabilitációs menedzser, az ifjúsági védőnő, az alkalmazott szociális gerontológia, az akut
betegellátó és az interdiszciplináris közösségi munka szakirányú továbbképzések. Ezen továbbképzések
folyamatosan bővülnek karunkon.
Az általunk kínált alapképzések közül az ápolók és a szülésznők az Európai Unió valamennyi
országában elismert és elfogadott diplomát szereznek. Az egyetemi háttér lehetőséget ad arra, hogy
hallgatóink az alapdiploma megszerzése után – amennyiben nem a karunkon kívánnak mesterdiplomát
szerezni – az egyetem más karai által kínált lehetőségeket kihasználva szerezzenek mesterfokozatot,
illetve bekapcsolódjanak a PhD képzésbe. Karunk lépéseket tett az angol nyelvű egészségügyi és
szociális területen folytatott egyetemi képzések irányába is.
A képzési programok tervezésénél az európai képzési normák mellett a régió munkaerő-piaci
igényeit tartottuk szem előtt. A karon folyó képzések elsősorban a munkaerő-piac egészségügyi és
szociális szegmensének munkaerő igényét kívánják kielégíteni, de természetesen számos képzésünk jól
konvertálható tudást biztosít hallgatóink számára a munkaerő piac más területein való elhelyezkedéshez
is. Az oktatás infrastrukturális feltételei és oktatói gárdája európai színvonalú oktatást biztosítanak.
Aktívan részt veszünk Nyíregyháza város, a megye, a régió szellemi életében. Az intézmény
tekintélyét, szellemiségét döntően az egyetemi háttér és a színvonalas gyakorlatorientált oktatás
határozzák meg. Tudományos diákköri tevékenységünk, pályázati aktivitásunk évről évre jelentősebb.
2013-ban alapult meg karunkon a Verzár Frigyes szakkollégium, amely összefogja a tehetséges
hallgatókat, számukra speciális tanulmányi és képzési lehetőségeket biztosítva.
A kar tudományos fokozattal rendelkező oktatóinak létszáma és aránya folyamatosan növekszik,
oktatóink több doktori iskolában is aktív szerepet töltenek be. A kar jelenleg három tudományos
folyóirat kiadója (Magyar Gerontológia; Acta Medicinae et Sociologica; Szociális munka elmélete és
gyakorlata). Számos kollégánk doktori képzésben vesz részt. A képzés tudományos hátterét ezen kívül
az egyetemi karok szoros együttműködése is garantálja.
A kar rendszeresen fogad vendégoktatókat, akik az elméleti képzésben, speciális kurzusokban is
aktív szerepet vállalnak. A határon túlról érkező vendéghallgatók is fémjelzik a karon folyó képzés
minőségét. A külföldi tudományos műhelyekkel kialakított kapcsolatok tudományos háttérül szolgálnak
a kar dinamikus fejlődéséhez.
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara a hazai egészségügyi felsőoktatás intézményeként
magas szintű, korszerű, sokoldalú interdiszciplináris képzéssel, kutatással és fejlesztéssel járul hozzá a
munkaerő-piaci igények kielégítéséhez. Ezt a küldetést a kar, az egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói
közösen, a minőségügy elkötelezettjeként, hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködve, a
foglalkoztatók igényeit szem előtt tartva teljesítik. A karon 1999-től minőségbiztosítás működik.
Fokozatosan kialakítottuk a minőségügyi rendszer működésének szervezeti kereteit is. A kar a képzési és
kutatási tevékenységre kiépített European Fundation for Quality Management (EFQM) kiválósági
modell szerinti kari minőségügyi rendszerébe 2006-tól folyamatosan integráltuk az ISO 9001:2000
szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. A kar EN ISO 9001:2008 szabvány szerint működő
minőségirányítási rendszerét külső auditor legutóbb 2013-ban ellenőrizte. A 2014-ben történt egyetemi
szerkezeti átalakulás a kar minőségüggyel kapcsolatos tevékenységét közvetlenül az egyetemi
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minőségirányítás alá rendelte, megtartva és erősítve a korábbi kiválósági modell szerinti
minőségirányítási rendszert.
Nyíregyháza, 2014. szeptember 19.

Dr. Semsei Imre
dékán
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